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شــــــهــــــدت بــــــغــــــداد وعــــــدد من
احملـافظـات غـلق شـوارع رئـيـسة
وظف لشل حركـة النقل ومـنع ا
من الــــــوصــــــول الـى الــــــدوائـــــر
ـؤسـسـات في تـصـعـيـد جـديد وا
كــمـا ــدني   نــحــو الــعــصــيـان ا
ــــــــدارس تــــــــواصـل عــــــــدد من ا
ـؤســسـات احلــكـومــيـة اغالق وا
ابـوابـهـا دعمـا لـلـمـعـتـصـم في
سـاحة الـتـحـريـر مـنذ  11 يـوما
فـي وقت عــــقــــد رئـــيـس الـــوزراء
ــهـدي اجـتـمـاعـا مع عـادل عـبـد ا
الـقــادة االمـنـيـ لــبـحث اوضـاع
فــيــمـا احملــتــجـ ومــطــالــبـهم  
اعلنت عمليـات بغداد عزمها رفع
حظر التجوال و تـعهدت بحماية
ــــتــــظــــاهـــــرين مــــهــــمــــا طــــال ا
اعـتـصـامـهم . ونـظم طـلـبـة كـلـيـة
طب الـكنـدي بـبغـداد اضـرابا عن
الدوام وانـضمـوا الى مـتظـاهري
ســاحــة الــتـحــريــر.وقــال شــهـود
عـيـان امس إن (طــلـبـة كـلـيـة طب
الـكـنـدي نـظـمـوا تـظـاهـرة رفـعوا
خاللهـا اعالما عـراقيـة ويافـطات
وقـــــرروا االضــــــراب عن الـــــدوام
واالنـــــضــــــمـــــام الـى ســـــاحـــــات
الـــــتـــــظــــــاهـــــر). وافـــــادوا بـــــأن
متـظاهرين قـطعـوا أغلب شوارع
بغداد داعـ الى (عصـيان مدني
عــــــام). واكـــــــد الــــــشـــــــهــــــود إن
(متظاهرين قطعوا شوارع بغداد
والسـيـمـا طـرق غـربي الـعـاصـمة
وذلك لشل حركـة التنقل) واشار

الـى ان (ابـــرز الــــطـــرق الــــتي 
قــطـــعــهـــا هي ســريـع الــشـــعــلــة
وجـــســـور الـــبـــنـــوك و الـــشـــعب
وشركة سومو و طـريق البلديات
بـاجتــاه مـنـطــقـة زيـونــة ومـلـعب
الــشـعب بــاالضــافـة الى مــخـارج
مدينة الـصدر وسريع الدورة من
جـهـة بــغـداد اجلـديـدة). واعـادت
القـوات االمنـية افـتتـاح الشوارع
تظاهرين غلقة بعد انـسحاب ا ا
مــــنــــهــــا. الى ذلك ابــــدى قــــائــــد
عــمــلـيــات بــغـداد الــفــريق الـركن
ـطالب قيـس احملمـداوي تـأييـده 
ـشــروعـة). وقـال ـتــظـاهــرين (ا ا
احملـمـداوي خالل لـقائـه عددا من
ـتظـاهـرين في سـاحة الـتـحـرير ا

ان (صــــــــــوتـــــــــكـم وصـل الـى كل
الــعــالم) كــمــا أكــد دور الــقــوات
ـتـظـاهرين االمـنيـة في حـمـاية ا
قــائال (انــا كــفــيل بــحــمــايـتــكم)
مـوصــيـا ايـاهم (بــعـدم االقـتـراب
من احلـواجز االمـنـيـة والتـظـاهر
في االمــكـنـة اخملــصـصـة جتــنـبـا
لالحـتـكـاك مع الـقـوات االمـنـيـة).
ـفـوضـيـة من جـهـتـهـا  طـالـبت ا
العليـا حلقوق اإلنسـان احلكومة
والقـوات األمنـية بـتحـري مصـير
ــــدنــــيـــة (صــــبـــا الــــنـــاشــــطـــة ا
ـفـوضـيـة في ـهـداوي).وقـالت ا ا
بيان امس إنها (تطالب احلكومة
وقواتـها األمـنـية بـتحـري مصـير
هداوي التي أختطفت الناشطة ا
من قبل جـهـات مجـهـولة في حي
الـــبــــيــــاع). وفي تــــطــــور اكـــدت
والدتها صـحة االختـفاء وطالبت
احلـكــومـة ورئــيس اجلـمــهـوريـة
بالـبحث عنـها واطالق سـراحها.
ــــوظــــفـــ ـــئــــات من ا ونـــظـم ا
والـــطــلـــبـــة اضـــرابـــا عـــامـــا في
الــديـوانــيــة بـهــدف االســتـجــابـة
ـــتــظـــاهـــرين. واشــار ـــطـــالب ا
شهود عيـان في احملافظة الى إن
(مــنـــاطق الـــديـــوانـــيـــة شـــهــدت
إضـــرابــا شـــبه عــامـــا في دوائــر
احملـــافـــظـــة وإضـــراب لـــطـــلـــبــة
دارس) موضح اجلامعات وا
وظـفـ الـذين اضـربوا عن ان (ا
العمل هم موظـفي دوائر الزراعة
و الـــتــــربـــيــــة و اجلـــامــــعـــات و
ـــاء الـــتـــســـجـــيل الـــعـــقـــاري وا
واجملـــاري  ودوائـــر الــضـــريـــبــة
وبـــعـض دوائــــر الــــبــــلــــديـــات)
تظاهرين جتمعوا مؤكدين ان (ا
في ســاحـة الــسـاعــة أمـام مــبـنى
احملـــــافـــــظــــــة). وتـــــابـــــعـــــوا ان
تـظـاهرين عـلـقوا الفـتـة كبـيرة (ا
على مبنى مجلس احملافظة كتب
علـيـها مـغلق بـأمـر الشـعب) على
حـد قولـهم. وفي الـنـاصـريـة بدأ
ـــواطـــنــــون بـــاالحـــتــــشـــاد في ا
الــسـاحــات لـبــدء يـوم جــديـد من
الــتـــظــاهـــر عـــلى غـــرار مــديـــنــة
البصرة. اما في محافظة الكوت
ـتـظــاهـر حتـســ نـاصـر فـقــال ا
( 25 عــــامـــاً) إن (قـــطـع الـــطـــرق
رســــالـــــة الى الـــــســــيـــــاســــيــــ
وســنــواصل تــظــاهــراتــنــا حــتى

اإلعالن عن اســتــقـالــة احلـكــومـة
.( وطــرد الــفـاســدين والــســارقـ
وظـف عن وامتـنع العـديـد من ا
الـذهـاب إلى أعـمـالـهم في مـديـنة
ـــحــافـــظــة بـــابل وسط احلـــلــة 
عـظم الدوائـر احلكـومية. إغالق 
وفي مـديـنــتي الـنـجف وكـربالء 
يــــــــزداد عــــــــدد طالب احلــــــــوزة
ـشـارك في الـتـظـاهـرات يـوماً ا
بـعـد يـوم. وفي هـذه االثـنـاء عـقد
ــهــدي اجــتـمــاعــا لــلــقـادة عــبــدا
األمني بحضـور وزير الداخلية
جـــــــــرى خـاللـه بـــــــــحث آخـــــــــر
الــتـطــورات والـتــأكـيــد عـلى أداء
ـهامـهـا بـحفظ األجـهزة األمـنـيـة 
األمـن واإلســـتـــقـــرار وقـــيـــامـــهــا

بــواجـبــاتـهــا وفق الـتــوجـيــهـات
ـتـظـاهرين الـسـلـمـي بـحـمايـة ا
ـمــتـلـكــات الـعـامــة واخلـاصـة وا
ــنـشــآت احلــيـويــة في عــمـوم وا
الــبـالد . في غـــضــون ذلك  وجه
فـــرع نـــقــابـــة األطـــبــاء فـي بــابل
ــرضى في ـــعــايــنــة ا األطــبــاء 
الـعـيادات اخلـاصـة مـجـانـاً كذلك
وجـــهـت أصـــحـــاب اخملـــتـــبــرات
الطبية وعـيادات األشعة والرن
ـفـراس بـتـقاضي ـغـناطـيس وا ا
أسعار تـكلـفة الفـحص فقط.وقال
مـــجــلس الـــنــقـــابــة إنه (بـــســبب
إخـــفــــاق احلـــكــــومـــة بــــتـــقـــد
اخلدمات الطبية جلماهير الشع
نــتـيــجــة سـوء اإلدارة والــفــسـاد

ــقـــيــتــة ـــالي واحملـــاصــصـــة ا ا
وســلــطــة األحــزاب الــتي مــكــنت
الفـاسـدين من تـولي دفة الـقـيادة
إلدارة اخلـــدمــــات الـــطـــبـــيـــة في
وزارة الـصــحـة بــادرت الـنــقـابـة
رضى عايـنة ا بتوجـيه األطبـاء 
في عـيـاداتـهم اخلـاصـة مـجـاناً).
بـدوره  اكــد اخلـبــيـر مــصــطـفى
الـــنـــاجي ال وجـــود الي مـــادة او
فقـرة في الدسـتور تـبيح اضراب
مـوظــفي الـدولــة . وقـال الــنـاجي
في مــداخـــلـــة عــبـــر مـــجــمـــوعــة
واتسـاب اطلـعت علـيهـا (الزمان)
ــنـوع امس ان (اإلضــراب فـعل 
بـنص قــانـون انـضــبـاط مـوظـفي
الـدولــة والـقــطـاع الــعـام رقم 14

ـــعـــدل م/4اوال لـــســــنـــة  1991ا
وثانـيا  والـتي تنص عـلى التزام
ـكلف بـخـدمـة عـامة ـوظف او ا ا
ة ـواعـيد الـعـمل كـمـا انه جـر
يـعـاقب علـيـهـا قـانون الـعـقـوبات
العـراقي رقم  111 لـسـنة 1969
ـــدة عـــامــ ـــعـــدل بــاحلـــبس  ا
وبالـغرامـة لـكل موظف او مـكلف
بــخــدمــة عــامــة تــرك عــمــله ولــو
بـصـورة االسـتـقـالـة او االمـتـنـاع
عـــمــــدا عن واجب مـن واجـــبـــات
وظيفـته او عمله) عـلى حد قوله.
ـــعــلــمــيــنال وتـــابع ان (نــقــابــة ا
تــمــتــلك اي مــسـوغ قــانــوني في
اعـالن اإلضــــراب كــــون قــــانــــون

النقابة لم ينص على ذلك). 
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اكد مـحافظ بـغداد مـحمـد جابر
الــعـــطــا مـــبــاشـــرة مــديـــريــات
الـــتــــربـــيـــة بــــإعالن االســـمـــاء
النـهائيـة للـمرشحـ للتـعي 
مـشــيـرا الى الــشـروع بــإصـدار
األوامــر االداريــة لــلــمــديــريــات
الــتي اجنـــزت الــقـــوائم. ونــقل
بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس عن
العطـا خالل مؤتمـر مشترك مع
مــدراء تــربــيــات بـغــداد الــست
ونـائبـيه الـفني عـلي الـعيـثاوي
واإلداري كـر خـلف بـاإلضـافة
ــركــزيـة الى جلــنــة الـتــعــيـ ا
ـــديـــريـــات الـــتي الـــقـــول ان (ا
اجنـزت االعتـراضـات ستـبـاشر
بـإعالن االسـماء الـنـهائـيـة على
ـوقع االلـكـتـروني لـلـمـحـافـظة ا
ـديـريـات عـلى الويـب سايت وا
وكـــذلك فـي مـــواقع الـــتـــواصل
االجـــــتـــــمـــــاعي) واضـــــاف ان
(األوامـــر االداريــة ومـــصـــادقــة
احملــافظ سـتـاتي بــالـتـزامن مع
نــشـــر االســـمــاء) مــبـــيـــنــا ان
(االســبـــوع احلــالي ســـيــشــهــد
حـسم مـلف التـعـيـينـات جلـميع
الـــــوظـــــائف االداريـــــة وكـــــذلك
ــــتـــقـــدمــــ بـــصـــفــــة مـــعـــلم ا
ومـدرس) واشــار الى ان (عـدد
تلـك الدرجـات بلغ نـحو 12الف
و  900 درجة) مؤكـدا (شـمول
جـــمــيع احملـــاضــريـن بــاجملــان

عن ســنــتــ والــبــكــالــوريـوس
للخـريج الـثالثة االوائل على
االقـــســام خـــريــجـي الــكـــلــيــات
احلـــكــومـــيـــة حـــصـــراً لــشـــغل
الـدرجات الـوظـيفـيـة والشـاغرة
ـالك الـدائم لـلـديـوان في عـلى ا
بـغـداد وجمـيع احملـافـظـات عدا
ســـكـــنــــة مـــحـــافـــظـــات اقـــلـــيم
كــردســتــان). في غــضـون ذلك 
دعت قـيـادة الشـرطـة االحتـادية
شـمـول الـدفـعـة الثـانـية مـن ا
باإلعـادة للـخدمـة الى االلتـحاق
.وقالت القيادة في اليوم االثن
ــراتب بــيـــان امس انه (عـــلى ا
شمول باإلعادة الى اخلدمة ا
الـذين لـم يـلـتـحقـوا مـن الـدفـعة
األولـى والــبـــالغ عــددهم 1026
مـنتـسـبـاً وحسب الـقـوائم التي
تـــبــدأ بــالــتــســـلــسل الــشــرطي
إبـراهيم حـافظ إبـراهيم عـباس
وتــنــتــهي بــالــتــسـلــسل 1026
الــشــرطي يــوسـف حــسن عــلي
مـحسن يـكـون التـحـاقهم الـيوم
ــدرســـة الــتـــدريب االســاسي

الشرطة في النعمانية).
 وكانت وزارة الدفاع قد اعلنت
ــاضــيــة عن إعــادة اجلــمــعـــة ا
ــــــفــــــســــــوخــــــة  39400 مـن ا
عــقــودهم إلـى اخلــدمـة. وقــالت
الوزارة فـي بيـان ان (مجـمل ما
 إعـــادتـــهم الى اخلـــدمـــة من
فسوخة عقودهم بلغ 39400 ا

منتسبا). 
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ــقــراطي رأى رئــيـس احلــزب الـد
الـكردستاني مـسعود البارزاني أن
مــا يـحــدث الـيــوم في الــعـراق هـو
تـراكم عـلى مدى نـتـيـجة لـلـفشـل ا
اضية الـسنوات اخلـمس عشـرة ا
مــشـيــراً إلى أن تـغــيـيـر الــدسـتـور
الــــعـــراقي يـــجـب أال يـــســـتـــهـــدف
ـكونـات األخرى انـتـقاص حـقوق ا
بــــالـــبالد  فـي وقت شــــدد رئـــيس
ـان مـحـمـد احلـلـبـوسي عـلى الــبـر
ضــــرورة ان حتـــظى الـــتـــعـــديالت
الــــدســـتـــوريــــة بـــقـــبــــولٍ جـــمـــيع
ـكونات. وقال البارزاني في بيان ا
امـس (حـــــريـــــصــــون جـــــداً عـــــلى
األوضــاع الــراهــنــة ومــآ الت الــيه
االحــتــجــاجـات والــتــظــاهـرات في
ستجدة الـعراق وعلى األوضـاع ا
ونـعتـقد أنـها لـيسـت وليـدة اليوم
ــتـراكم بـل هي نــتـيــجــة لـلــفــشل ا
خـالل الـســنــوات اخلــمـســة عــشـر
ـاضية) وأضـاف ان (للمـواطن ا
طـالـبة بـاحلـقوق والـتـعبـير حـق ا
عـن الــسـخـط لـذلـك من الــضـروري
ـطـالبـهم وعـدم الـلـجوء اإلنـصـات 
الـى العـنف وإراقـة الدمـاء ألنـها ال
ــــــشــــــكالت) واشــــــار تــــــعــــــالج ا
الـــبـــارزاني الى ان (إحـــدى أكـــبــر
ـشكالت الـتي تواجـه العراق هي ا

إهـمال الدستور وعدم تطبيقه ولو
ــشـكالت ـا حــدثت ا  تــنــفـيــذه  
الـسـابـقة واحلـالـيـة كمـا أن قـانون
اإلنـــتـــخـــابـــات هـــو اآلخـــر ســـبب
ـعـوقـات ومن أجل إنـهاء لـوجـود ا
ــشــكالت البــد من تــغــيــيـره تــلك ا
بـحـيـث تـكون الـنـتـائج مـعـبـرة عن
الــطـمـوحـات احلـقـيـقـيـة والـعـادلـة
لـلمكـونات كافة) وبـشأن الدعوات
لـتـغـيـيـر الـدسـتـور أكـد الـبارزاني
(نــعـتــقـد أن تــغـيــيـره ال يــجـوز أن
يــكــون بــالـقــوة أو بــالــفـرض وفي
الـــــوقت ذاتـه اليــــجــــوز أن يــــؤدي
بادىء الـتغيـير الى التـراجع عن ا
ــقـراطــيـة وتــقـويض حــقـوق الــد
ــــكــــونــــات األخــــرى) االكـــــراد وا
مــــــشــــــددا عــــــلى ان (الــــــنــــــظـــــام
ـقــراطي هـو الــذي يـصب في الــد
صـــالح الــشــعب الـــعــراقي ولــيس
الـــنــظـــام الــديــكـــتــاتــوري وأن كل
ـطـلـوبـة فـي الـعراق الـتـغـيـيـرات ا
يـجب أن تكون ضمن إطار القانون
وحـسب اآللـيـات الدسـتـورية). الى
ـان محـمد ذلك  بـحث رئـيس البـر
احلـــــلــــبـــــوسي مـع وفــــد احلــــزب
قـراطي الكردسـتاني بـرئاسة الـد
هـــوشـــيــار زيـــبــاري الـــتـــعــديالت
الـدسـتـوريـة . وقـال بـيـان امس ان
(اجلـانب بحثا تطورات األوضاع
الـسياسـية واألمنـية التي تـمر بها

ـــرحــــلــــة الـــراهــــنـــة الــــبالد فـي ا
ــشـروعـة ــتـظــاهـرين ا ومــطـالب ا
وضــرورة تـلـبــيـتـهـا عــبـر بـرنـامج
إصـالحي واسع يــضع مــعــاجلـات
جــــذريـــة تــــتالءم مع طــــمـــوحـــات
ــتـظـاهــرين والـشــعب الـعـراقي) ا
الفـــــتــــا الى ان (الــــلـــــقــــاء نــــاقش
الـتـعـديالت الـدسـتـوريـة والـتـأكـيد
عـلى أهـمـيـة أن حتـظى بـقـبولٍ من

جميع مكونات الشعب).
وعــــقـــد رئـــيس حـــكــــومـــة إقـــلـــيم

كـــردســـتـــان مـــســـرور الـــبـــارزاني
اجــتـمــاعـاً لـلــجـنـة إعــداد مـشـروع
قـانـون اإلصالح. وقال بـيـان تلـقته
(الـــــزمــــان) امس ان (الـــــبــــارزاني
نـــاقش بـــحــضـــور نـــائــبه قـــوبــاد
ـالمح الــــعــــامـــة الــــطــــالــــبــــاني ا
لـلمشروع والـبحث في جوانبه من
الــنـاحـيـتـ الــقـانـونـيـة واإلداريـة
بـــــهـــــدف إكــــمـــــاله وإرســـــاله إلى
ــان إلقـراره كــونه واحـد من الــبـر
ـــهـــام الـــرئـــيـــســة لـــلـــحـــكـــومــة ا

اجلـديدة). وجدد البارزاني تأكيده
أن (اإلصالح عملية مهمة) مطالباً
(بــــاإلســــراع في إعــــداد مــــشـــروع
ـان) الــقــانـون وإرســاله إلى الـبــر
واسـتطرد البارزاني بالقول (يجب
أن يُـــــراعى مــــبــــدأ الــــعــــدالــــة في
اإلصـالح وال تُنـتهك خالله حـقوق
أي مــــســــتـــحق ولـن نـــســــمح في
الـوقـت ذاته بـأي عـمل خـارج إطار
الـقانون). فيما طالب النائب األول
لـألمــ الــعـــام لالحتــاد الـــوطــني

الـكردستـاني كوسـرت رسول بعدم
دني عذراً للتآمر اتـخاذ مطالب ا
ـــشــروعــة. وقــال عـــلى احلــقــوق ا
رســــــــــول فـي بــــــــــيــــــــــان امس ان
(كــردســتــان أرادت دائــمــاً ســلــطـة
ـقراطـية في بـغداد وكـان العمل د
عــلى قـيـام هـذا الـنـظـام واحـداً من
أبــرز شـعـارات الـثــورة الـتـحـرريـة
الـوطنـية  لـذا جند أن من واجـبنا
أن نــــــدعـم أي خـــــطـــــوة فـي هـــــذا
االجتـاه ولـغرض الـسعي لـتحـقيق
ـشــروعـة لـشـعـبـنـا) الــتـطـلـعـات ا
مــــعــــربــــا عـن امــــله ان (يــــطــــالب
ــدنــيــ بــحــقـوقــهم ــواطــنــ ا ا
ـــشـــروعــة بـــطـــريــقـــة ســـلــمـــيــة ا
ــدني في ويــخــوضــوا الــنــضــال ا
ســبــيــلــهــا وأن تــكــون لــلــســلــطــة
اســـتــجــابــة إيــحــابــيــة تــكــون في
مــسـتـوى واجـبــاتـهـا ومـتــطـلـبـات
احلــكـم الـصــحــيح لــلــبالد) واكــد
رسـول (انـنـا  في االحتـاد الـوطني
كـــمــا نـــقف بــشـــدة ضــد الـــفــســاد
ـالي ندعم الـسـياسي واإلداري وا
ـقــراطي وحتــقـيق بــنــاء نـظــام د
اإلصـالح وضمان مستوى عال من
الـعـدالة االجـتمـاعيـة لدرجـة تأيـيد
تــعــديل فــقــرات ومــواد الــدســتـور
ــــا ال يــــلــــحق الــــضــــرر الـــــدائم 
بــاحلــقـوق الــسـيــاسـيــة واإلداريـة

الية لالكراد).  واالستحقاقات ا
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بـالــعـقـود) وكــشف الـعــطـا عن
ـــوافــقــات األولــيــة (حــصــول ا
إلدراجهم ضمن الـدفعة الـثانية
من الـتـعـيـيـنـات الـتي قـد تـصل
الى 30 الف درجـة وظيـفـية في
مديريـات التربيـة وضمن حركة
الك لــعـامي 2018 - 2019). ا
و أطلق ديوان أوقـاف الديانات
سيحية واأليزيدية والصابئة ا
ـنـدائـيـة درجـات وظـيـفـيـة في ا
حلــمـــلــة الــشـــهــادات الــعـــلــيــا
واخلــريـــجــ الـــثالثــة األوائل
على أقسام الكـليات احلكومية.
وقال بيان للديوان انه  (فتح
بـاب التـقد حلـملـة الشـهادات
اجسـتير العـليا الـدكتـوراه و ا
وما يعادلها من الدبلوم العالي
عـلـى ان ال تـقل مــدة دراســتــهـا

السـيـطرة عـلى حـريق غـابـات مدمـر في مـنـطقـة زراعـية
بـجنوب كالـيفورنيا  مـستفيدين من هـدوء حركة الرياح
 في الوقت الذي سمحت فيه السلطات لبعض السكان
بـالـعــودة إلى مـنـازلـهم.وشب حـريق مـاريـا قـرب مـديـنـة
سـانتا بـوال الواقـعة عـلى بعد  110 كـيلـومتـرات شمال
غــربـي وسط لـــوس اجنـــلــيـس ودمــر مـــنـــذ ذلك الـــوقت
 9400 فـــدان مـن األحـــراش اجلــــافــــة.وهــــرع رجـــال
الي اإلطفـاء حلمايـة محاصيل تـبلغ قيـمتهـا عشرات ا
مـن الـدوالرات من احلـمــضـيـات واألفـوكــادو بـاإلضـافـة
إلـى البـنـيـة األسـاسـيـة لصـنـاعـة الـنـفط.و احـتواء 20
ـئة من احلـريق الذي يـعد أخـطر احلـاالت الطـارئة في ا
التي تـواجه رجـال اإلطـفاء بـكـاليـفـورنيـا بـعد أن  إلى
حــد كـبــيــر احــتــواء الــعـديــد من احلــرائق األخــرى في
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رجحت الـهيئـة العامة لالنـواء اجلوية والـرصد الزلزالي
التـابعة لـوزارة النقل ان يكـون الطقس الـيوم االثن في
نـطقت الوسطى واجلنـوبية صحوا ودرجات احلرارة ا
مسـتقـرة. وقالت الـهيـئة في بـيان امس ان (طـقس اليوم
ـنـطـقـتـ الوسـطى واجلـنـوبـيـة صـحوا وال االثـنـ في ا
نـطـقـة الشـمـالـية تـغـير في درجـات احلرارة  امـا في ا
سـتـكـون االجـواء غـائمـة وحـركـة الـريـاح تكـون شـمـالـية
غربـية خـفيـفة الى مـعتـدلة الـسرعـة). من جهـتهـا ذكرت
إدارة األرصـاد اجلــويـة الـيـابـانـيــة أن بـركـانـا ثـار عـلى
جـزيرة سـاتسـومـايو بـجـنوب شـرق البالد لـكن لم ترد
حــتى اآلن أنــبــاء عن وقـوع أضــرار في اجلــزيــرة الـتي
يــعــيش فــيــهــا عــدد قــلــيل من الــســكــان فـي مــقــاطــعـة
كاجوشيما. على صعيد متصل  بدأ رجال اإلطفاء في
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اطــاح جـهــاز مــكـافــحــة االرهـاب
بداعـشي وصف بـاخلطـير يـنوي
تــنــفــيـذ عــمــلـيــات اجــرامــيـة في
بــغــداد مــسـتــغال الــتــظــاهـرات .
وقـالت خــلـيــة االعالم االمـني في
بـــيــان امـس ان (قــوة من قـــيــادة
العمـليات اخلـاصة االولى احدى
تشكيالت جهـاز مكافحة اإلرهاب
ـعــلـومــات اسـتـخــبـاريـة ووفــقـاً 
دقــيـــقـــة تـــمـــكـــنت من اعـــتـــقــال
كـنى ابو هـارون بعد الداعـشي ا
نــصب كــمـ مــحــكم له جــنـوبي
العاصمة) واشار الى (التحقيق
ــتــهم وبــداللـته  الــعــثـور مع ا
على كـدس يـحتـوي عـلى اسلـحة
ومـــخـــازن ومـــعــــدات تـــفـــجـــيـــر
واجـــهــزة اتــصــال كـــانت مــعــدة
لــلــقــيــام بــعـــمــلــيــات اجــرامــيــة
بـالــتـزامن مع الـتــظـاهـرات الـتي
تشـهدها بـغداد). ودمـرت القوات
األمنية كدس للعتاد وصواريخ
جــــــــنـــــــــوب اخلـط الــــــــســـــــــريع
الـدولي.وذكـرت وزارة الدفـاع في
ــشــاة بـــيــان ان (قـــيــادة فــرقـــة ا
األولى شـــرعت بـــعـــد احلـــصــول
عـلـى مـعـلـومــات اسـتـخــبـاراتـيـة
ـنـاطق بـواجب بــحث وتـفـتــيش 
جـــنــوب اخلط الـــســريـع الــدولي
ــــنــــتــــشــــرة هــــنـــاك والــــقــــرى ا
واألراضي الصـحراويـة احمليـطة
طلوب بها إللقاء القبض على ا
والــبــحث عن مــخـازن األســلــحـة

واالعـــــتــــدة) مـــــشــــيـــــرا الى ان
(العملية اسفرت عن العثور على
كـــدس قــنـــابــر هــاون  120 مــلم
ــة عـدد  40 قــنــبــرة وكـدس قــد
أخـر عــبـارة عن صــواريخ قـاذفـة
عـدد اثــنـ قـرب عــجالت مـدمـرة
ـــة  تـــفــجـــيـــرهـــمــا حتت قـــد
الـــســيــطــرة). وعـــثــرت مــديــريــة
تـفجـرات على عـبوات مكـافحـة ا
ناسفـة وصاروخ في مـستودع
ـــديــنــة نـــفط األنــبـــار اجلــديــد 
ــديـريـة في الـرمــادي. واشـارت ا
بـيـان امس الى إن (نـداء ورد من
حــركـات شــرطـة األنــبـار لــغـرض
تــفــتــيش مــكــان مــســتـودع نــفط
األنـــبــــار اجلـــديــــد في مـــديــــنـــة
الرمادي منطقـة الطاش الثانية)
واضــــاف انه (بـــــعــــد الـــــتــــوجه
ـكـان  الـعـثـور على وتـفـتيش ا
عـشرة عـبـوات ناسـفـة عـبارة عن
جــــلـــكــــانـــات ســــعـــة  20 لـــتـــراً
وصاروخي جهـنمي من مخـلفات
أعلنت داعش). في غضون ذلك  
واليـــة ســـيــنـــاء في مـــصـــر عــلى
تطبيق التـليغرام مبـايعة الزعيم
اجلـــديـــد لـــداعش أبي إبـــراهـــيم
الهاشمي وذلك بعـد مقتل الزعيم
الـــســابق أبــو بـــكــر الــبــغــدادي.
ونـــشــرت واليــة ســـيــنــاء صــورا
لنحو  24 مقاتال وسط األشجار
وكـتب أسـفـل الـصـور (جـانب من
بـــــــيــــــعـــــــة جـــــــنــــــود اخلـالفــــــة
لـــــلـــــهــــــاشـــــمـي).وجـــــرى إعالن
الــهـــاشــمي زعــيـــمــا لــداعش في

رســالــة صــوتــيــة جــرى خاللــهـا
أيــضـا تــأكــيـد مــقــتل الـبــغـدادي
والـتعـهـد بـاالنتـقـام من الـواليات
ـــتــحـــدة االمـــريـــكـــيـــة . وقـــتل ا
الـــبــغـــدادي بــعـــد غــارة لـــقــوات
أمـريكـيـة خاصـة في شـمـال غرب

سوريا.
وتــــصـــاعـــد الـــصــــراع في شـــبه
ـصرية بـعد عزل جزيرة سـيناء ا
نتمي صري ا اجليش للرئيس ا
سلم محمد جلماعة اإلخوان ا
مـــرسي في عـــام .2013 وشـــنت
قـــوات بــريـــة وجــويــة مـــصــريــة
هـجـومـا كــبـيـرا ركـز عـلى شـمـال
ـاضي. وال سـيـنـاء أوائل الـعام ا
تزال عـمـليـات اجلـيش وهجـمات
ــتــشــددين مــســتــمــرة فـي هـذه ا
ـنـطـقـة. وكـان وزيـر اخلـارجـيـة ا
الروسي سيـرغي الفروف قد رأى
أن بالده تـــريـــد احلــصـــول عــلى
عـلـومات بـشأن مـقتل مزيـد من ا

البغدادي.
فيـما قـال وزير الـداخلـية الـتركي
سليمان صويلو إن بالده ستعيد
ـعـتـقلـ إلى أعـضـاء الـتـنـظـيم ا
بالدهم  في الــوقـت الــذي شــكــا
فيه من التقاعس األوروبي بشأن
ــسـألــة.وقـال صــويـلـو عن هـذه ا
ـــــوقف األوروبـي الــــذي جـــــعل ا
ـــفــردهــا مع تـــركــيــا تـــتــعــامل 
مسألة السجناء ان (هذا أمر غير
مــقــبــول بــالــنــســبــة لــنــا وغــيـر
مسؤول أيضا و سنرسل أعضاء

عتقل إلى بالدهم). داعش ا
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